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 خلیلزاد او محب شخړه د
 

 واشنګټن کي پر خلیلزاد باندي د حمد هللا محب غیري دپلوماتیکي الزامونه د امریکا او جهان مطبوعات منګ په
واضح خبره ده چي پر خلیلزاد باندي د محب په تورونو کي د اشرف غني د رژیم دورني اضطراب او  البتهکړل. 

چلن ورسره سوی  سپکواقعا هم د کابل رژیم له خبرو څخه لیري ساتل سوی دی.  ځکهتشویش له ورایه ښکاري. 
 نګټن غواړي چي اشرف غني ډمپ کړي.دی، او داسي ښکاري چي واش

 

 بحران کي دواړي خواوي مالمتي دي.نګټن او کابل تر مینځ په اوسني واش د
 

څه هم خلیلزاد بار بار غني ته وویل چي د سولي لپاره یو معتبره او دروند ټیم وټاکي، خو غني داسي ټیم وټاکی  که
ټیلفون هم ندی چي په افغاني جامعه کي هیڅ اعتبار نه لري، او حتی ځینو غړو یې ادعا وکړه چي دوی ته حتی چا 

غني کوالی  واقعاسولي د مهم او حیاتي امر سره د غني دا راز غفلت په هیڅ وجه د بخښولو وړ نه دی.  دکړی. 
سوای چي ډېر زبده ټیم یې ورته وټاکي وای، او د سولي په برخه کي مانع نه بلکي یو موثر ممد واقع سوی وای. 

  کارشکني ته مخه کړه. له بده مرغه، غني منفي ګرایي، دغلبازي، او خو
 

ښکاري چي غني هڅه کوي چي ټال چال وکړي، او د سولي مذاکرات له خپل اصلي مسیر څخه منحرف  داسي
  غني دا عمل د ملي منافعو او د افغان ولس د مطالبو سره په ټکر کي دی. دکړي. 

 

 یوو نښان په برخه کي حساس وي. غني بله اشتباه دا ده چي هغه پدې نه پوهېږي چي لوي طاقتونه د خپل نوم ا د
هیڅکله نه غواړي چي په عام محضر کي د خپل  اوسوپرپاور مدام کوښښ کوي چي خپل عزت او پرستیچ وساتي. 

  یوه کمزوري او وابسته ملګري لخوا انتقادونه باندي وسي.
 

مجازاتو څخه بله الره پرې نه غني او محب یوه بله حیرانونکې غلطي دا وه چي د واشنګټن لپاره یې پرته له  د
مجبوره سو چي محب ور وغواړي او غوږونه یې ور تاوو کړي، او بیا هیڅ امریکایي مامور  واشنګټنښودله. 

  خبري او معامله ور سره و نه کړي.
 

فکر  غنيغني تر ټولو ستره غلطي دا ده چي هغه ګومان کوي چي د ټرمپ او خلیلزاد تر مینځ به درز واچوي!  د
هغه څه  خلیلزادغني دا خیال او فکر نهایت خام او سطحي دی.  دي چي ټرمپ او خلیلزاد متضادي ګټي لري! کو

  کوي چي د امریکا اوسنۍ پالیسي یې تقاضا کوي.
 

درېیمي نړۍ ځیني مشران فکر کوي چي دوی کوالی سي چي د یوه ستر طاقت د مامورینو تر مینځ نفاق او درز  د
د امریکا سیاست تر  ځکهراز طرز فکر یو سپېره خیال پلو دی.  دارې خپله استفاده وکړي. ایجاد کړي، او دوی ت

  غني څخه د داسي ماشومانه حرکت توقع نه کیدله. لهدې ډېر پېچلی دی. 
 

یې باخبره او مطلع  غنيد واشنګټن غلطي دا ده چي باید د غني سره یې خپل معلومات شریک کړي وای.  البته،
ورته ویلي وای چي په سمه او عزت له الري  اوغني د سپکاوي پر ځای یې هغه دل آسا کړی وای.  دساتلی وای. 

دې پر ځای چي خلیلزاد راسا له قطره د واشنګټن په لور راخوځېدلی وای، باید یو ځل یې کابل  دڅخه ایسته سي. 
  یستی وای.ته سر ورښکاره کړی وای، او د غني سره یې نمایشي څو خبري او څو عکسونه اخ

 

آخر کي باید زیاته کړم چي د محب ځیني اندېښنې د فهم وړ وې، خو کلمات او عبارات یې بد او سپک ول.  په
  باالخره نتیجه یې د ځان او غني لپاره منفي او زیانمنه ده.  اویې غیر دپلوماتیک وو.  اپروچ

 
 پای

 

mailto:maqalat@afghan-german.de
https://twitter.com/share?url=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/Faqiri_w_de_khalelzad_moheb_shkhra.pdf
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/Faqiri_w_de_khalelzad_moheb_shkhra.pdf

